
االسمالرقم
خالد مطلق جعيص1598488
عباس يوسف قزي1598528
بارعة نسيم جفال1598633
كاملة احمد غريب1598806
منيرة سليم وهاب االبريق1599038
محي الدين حسن ازعر1599173
نهال محمد حسن حب اهللا1599326
محمد عمر توتنجي1599841
عطية سلمان قانصو1600174
عدنان علي بيضون1600355
بديعة محمد محيدلي1602268
عادل علي حنفي1602282
علي احمد علي حمود1602604
فاطمة زين الذهيني1603972
نعمات كامل رستم1604010
صفية نايف حسن1604803
علي ملحم حمود1604805
عبدالناصر علي ابوخليل1604819
محمد عبدالكريم طاهر1604900
هاشم يوسف شرف الدين1604975
احمد يوسف يعقوب سرور1605421
بسام راضي شاهين1605485
زينب حسن قصون1605592
سناء عبداهللا معصراني1605616



عماد الدين علي سعيد1605653
غازي علي عبداهللا1605659
معروف خضر المغربي1605723
نبيه زين العابدين ابوخليل1605742
حسين محمود غساني1606309
ليلى عدنان اليمن1606928
رجاء امين فحص1607404
سعيد محمود علي سرور1607583
سلوم ميشال الدحداح1608134
اسماعيل السيد الضابط1608839
حميده احمد اللهيب1608911
فواز رضا فواز1609015
هالة حسين جواد1609497
لجمعية االسالمية للرعاية واالنماء ( الهبارية )1609972
مصطفى محمد صباغ1610080
احمد محمد حرب1610323
وليد محمود قبرصلي1610661
جان ناجي الحايك1612276
حسن احمد العربي القدسي1612678
عبد الهادي محمد علي الصلح1613709
سمير حبيب سرور1614967
محمد مصباح البيومي1616153
فضل خليل شداد1616294
محمد خليل شداد1616298
نجمة ابراهيم كساب1617637



وفيق عبدالغني اسكندراني1619153
حنا حبيب البدوي1619770
محسن صالح مغنية1620759
محمود علي مسلماني1621660
حسن محمد عبود1621888
محمد ابراهيم بظالو1622308
علي احمد نسر1623721
نظمية محمد حموده1626532
رويدا علي محيدلي1627604
زينة علي عبداهللا حمود1628036
مريم بطرس القزي1628238
دياب علي دياب1630637
مصطفى الحاج علي بحسون1630977
صالح موسى حسن1631549
بسمات برهان قهوجي1633418
حاتم صالح عبدالعال1633596
حسين درويش اسماعيل1633724
حسين علي خياط1633801
ديانا احمد دياب1634399
رندة علي زيات1634563
زينب علي خياط1634911
شحادة سليم شحادة1635046
عدنان عبدالحافظ المجذوب1635281
غالب عبدالحافظ المجذوب1635621
غزوان برهان قهوجي1635640



ليلى حسن خضرة1636811
ليندا حسين الصعيدي1636836
حسن خليل غريب1637044
محمد علي عياد1637520
يسرى سعدو محمود شناعة1638070
نجاة عاطف صفي الدين1638181
امنة محمود دياب1639958
ابتسام رمزي الصادق1639967
احمد جميل قدورة1640054
امال خالد دقور1640284
رامي حسين عبد العزيز1640430
خالد مصطفى السوسي1641190
رجاء اديب الصباغ1641256
يمنى محمد امين تيزاني1641416
فاطمه خليل بوجي1641488
محمد محمود الزين1641512
زينب يوسف الحاج1641953
سميح كامل الزين1642278
سمير صدقي الخطيب1642283
صبحي عبداللطيف ابوزيد1642329
علي محمود محمود1642626
مجدي عبد الموجود علي1643249
محمد ابراهيم عبدالمعطي1643258
يوسف محمد صعب1643853
مصطفى محي الدين الكلش1643884



ناهدة صالح بياري1644339
نعم علي كجك1644507
نيفين علي بقاعي1644560
هاني احمد طالب قره احمد1644563
يوسف علي الغربي1644865
يوسف موسى طالب1644881
اديب سعيد البستاني1645182
اسماعيل مصطفى اسماعيل القطب1645201
سعاد حسن رضا حفوضة1646151
سلمان  سليم  مصطفى1646172
فارس  شحادة  سليقا1646490
فيليب سعيد البستاني1646515
لبيب سعيد البستاني1646526
ناصر رشيد الحاج شحادة1646712
ايمن بركات تميم1647573
حسني خالد شبايطة1647899
رحاب عبدالرحمن شهاب1648261
ريم صالح طه الحنبلي1648298
زياد مصطفى زيباوي1648402
سعادة احمد شعشوع1648440
محمود درويش اسماعيل1648946
مازن محمود يونس1650116
نديم نخلي صافي1651181
هنادي جواد البغدادي1651362
انشراح علي عبد الغني1652156



ايرينا فيود وروفا 1652166
جهاد محي الدين عون1652218
جوزف فريد سليمان1652222
عبدالقادر محمود عضاضة1652468
عماد الدين محمد طه البابا1652518
محمد سليم الرباب1652628
محمود محمد لقيس1652665
منى عفيف النقوزي1652722
نضال عفيف النقوزي1653560
احمد ظاهر عثمان1653958
تيسير عبداهللا السعدي1654250
سناء موسى السيد1655556
عبد الناصر عمر البهلوان1655995
فادي مصطفى المصري1656161
فاطمة حسن شعار1656206
سعاد رضا مكاري1656339
مارون ابراهيم ابوعزيز1656407
هاشم علي الفرا1656758
محمود قاسم عساف1657927
فاطمة كامل مارديني1657940
غزوة محمد جمال1658287
فاطمة علي الضرير1658308
مريم حسين خزنة1658455
دافيد محمد برجي1660313
سميرة حسين برجي1660485



عبداهللا مصطفى برجي1660607
فريدة محمد برجي1660695
بتول حيدر غدار1661806
حسيبة احمد حالل1661851
سوريا رضا خليفة1662098
فاطمة علي قطيش1662818
محسن يوسف بركات1662884
الوليد لبيب القطب1663561
جرجس عبده جرجس ابو عزيز1663685
مالك ابراهيم ابوعزيز1664742
نبيل محمد منير القطب1664898
هاني ابراهيم ابوعزيز1665062
حسن محمد مهدي1665471
اشرف زهير مطري1665921
باسم عبدالغني المارديني1665955
نزار محمود سنبل1666069
محمد علي عبدالرحمن المالح1667838
مناهل محمد دياب1667880
نجاح حسين دياب1667922
محمد حسن حنيقر1669202
علي حسين نصراهللا1670051
عزيز جرجي ابوعزيز1670398
مفيد محمد مصطفى1670837
زهير محمد مروة1672951
زينب جميل كركي1672984



فاطمة محي الدين ريس المينا1673482
وجيه محمد بشير سعد1674078
عدنان علي خليفه1674605
عباس توفيق يوسف1675806
قاسم اديب يونس1675890
نبيه محمد علي الموسى1676158
توفيقة محمد شعالن1677176
صالح مصطفى شهاب1678184
سناء عبداهللا سليم1681412
صالح محمد منصور1682766
نشات مصطفى فواز1683700
احالم محمد الحاج علي1685710
عاطف علي فواز1686557
فارس ناصيف فارس1686729
زينب نعيم الباشا1688476
سحر سعد الدين طلب1688516
سمير صبحي زيدان1688563
عبد الحسين صبحي زيدان1688863
فاطمة علي صفاوي1689478
نصر الدين ديب الشيخ عمار1689787
حسن خليل عبود عالمة1689836
سناء علي حالل1690394
احمد علي الحلبى1690483
مصطفى احمد غملوش1690618
محمد علي حسين درويش1690945



عبد الحسن صبحي زيدان1691206
عربية ابراهيم توفيق شعفاطي1692152
برنفل نديم اليمن1692948
حسين احمد عيساوي1696769
غالب ناصيف فارس1697842
فؤاد علي ضيا1697851
مريم يوسف فقيه1698497
هناء جميل منصور1702077
علي ابراهيم دغمان1704734
زهوات واكد نشار1705793
احمد عبدالحسن علي سلمان1706346
ميسرة حسين جمال1706565
سعدى علي محمود1714519
حسين علي حجازي1717224
فاطمة جواد خليفة1720479
رشيد محمد رشيد بزي1721271
فاطمة نعمة اهللا سبليني1722277
نايف ديب نورالدين1722516
سعاد طالب الصباغ1728721
اسمهان محمود جوني1728733
مجدي اسعد جوني1728735
عال محمد ابو ظهر1730861
عزت  نعمة  ابو طايع1732176
عباس علي مسلماني1732247
فريدة جرجس ساسين1734153



انيسة موسى موسى1734175
عبدالمجيد جمعة عرابي1734177
احمد عبداللطيف الحكواتي1734187
محمود ياسين يونس1735113
محمد شعبان محمد شعار1735409
سوسان  الياس جرجس  ابي طايع1736112
مريم  الياس جرجس  ابي طايع1736115
نعيمة شبلي مروة1736545
عيد حسن رمضان1738947
نايفة محمد سعيد1738948
انيسة محمد الزين1738950
هدى خليل ابو العال1740740
مداليا محمود الياني1741016
سلوى عبدالرحمن الصلح1742994
بدرية امين مزهر1746693
سليم علي جشي1746703
وائل احمد عيساوي1747935
حربية خليل دايخ1747950
صبا احمد عيساوي1747954
غادة حسين سليم1749590
علي احمد فقها1749608
هدى عبد الحسين محسن1753595
اكرام محي الدين ابو ظهر1754891
هال ابراهيم مكي1757514
عدنان حسن بداح1761048



جميلة عبد علي صغير1762320
محمود ابراهيم عطيه1762754
عائدة عبد سمحان1763527
هند عبد سمحان1763532
حسين عبد سمحان1763541
صالح اكرم الطحان1766372
صالح علي مصباح الحداد1766381
محمد انور احمد الحريري1766409
منى احمد الغزال1766429
ناديا احمد الغزال1766434
حسن اسماعيل فرحات1766608
احمد اسماعيل فرحات1766614
يوسف علي سعادي1767502
محمد رائف حرب1770377
عماد محمد العينا1770898
احمد رضا حمود1772467
ابراهيم حسن هاشم1772691
هال محمد حشيشو1774488
درويش حبيب عطية1775995
عبد اهللا حبيب عطية1775997
ابراهيم حبيب عطية1775998
محمد علي حبيب عطية1776000
رائف حبيب عطية1776001
مسعود نجيب احمد سقالوي1776582
سعاد مسعود سقالوي1776758



سميح فضل اهللا صوفان1777992
بهزاد نايف دخل اهللا1778223
يحي محمد العربي1780521
نايفه نجيب عطيه1782873
عاطف نجيح عويدات1785405
اديب مصطفى المرضعه1786166
اسماعيل خالد اسماعيل الحاوي1786171
انطوان منير الخوري1786493
جميل خالد الحاوي1786596
جنات محمود جلول1786614
خديجة اسماعيل الكبش1786833
رقية معروف الشيخ عمار1786917
نسيمة محمود عكوش1787046
سلوى محمود البني1787113
سليمان خالد الحاوي1787114
محمود عبد الحسين حمدان1787153
شفيقة حسن ازعر1787527
صبحية عبداهللا صبرا1787544
عدنان علي الدوخي1787636
عصمت سليم ماهر1787646
عوني راجح العباسي1787749
غالية محمود العفيفي1787752
فادية محمد محمد1787763
فاطمة بدوي ضافر1787809
فلایر مخايل رعد1787835



مايا كرم السليم1788069
محمد خالد اسماعيل الحاوي1788093
محمد عدنان مصطفى الرويساتي1788102
محمد كمال هالل ابوعقدة1788122
محمد منير حجازي1788140
مصطفى حسن ازعر1788270
مصطفى شهاب المحمود1788271
منى محمود زيدان1788313
موسى احمد بيومي1788323
نبيل محمد فاروق زويا1788450
نزار عبدالرحمن الذري1788492
هالل سعيد عزام1788555
يسرى السيد الظابط1788726
يوسف خالد اسماعيل الحاوي1788740
حسين حسن صفي الدين1789029
خليل علي المعضم1789042
اسعاف محمد جواد1789923
خيرية عبدالمطلب كوثراني1791449
عيسى حسن دياب1791891
فاطمة محمد ربحاوي1794361
شادي محمد منير صفدية1794394
جعفر محمد علي الحسيني1795127
مريم علي عز الدين1795136
حسين فضل عجمي1795907
حلمي محمد ديب الدرزي1796856



عبد محمد داود وهبي1797128
انيسة داود نزال1800762
علي ابراهيم حيدر1802838
فاطمة علي قنديل1804083
زلفة قاسم زيعور1804774
محمد علي مكي1805143
ماريانا ديانا ثرايان صالح1808771
زينة سليم درويش1808841
حسن نصراهللا كعيك1812543
غسان يوسف خليل1816336
وفيقة موسى عكاوي1818115
ميسون محسن الجمال1822803
مريم وهبي قهوجي1822808
ماريا ميخائيل اوروش1822883
الهام خليل شور1822916
رانا زبد الرز1822927
شاهينة علي حمود1822940
ايمان علي حمود1822945
ناهده علي شمس الدين1822952
حنان ابراهيم بحر1830014
نبيهه علي زين فقيه1836558
آمنة محمد بري1836680
سعدى حسين زيعور1837864
حسين علي صالح1838138
جومانة موسى جابر1838704



ايمان احمد المصطفى1838814
يوسف شبيب سالمي1838821
خديجة محمد كرومة1838830
عبداهللا صالح عز الدين1839197
نبيه صالح عز الدين1839199
نمر حيدر جوني1840305
يوسف ابراهيم يوسف1844091
محمد سليمان سليمان1844867
نبيه محمد حسن عز الدين1845769
رسمية حسين نجم1850794
احمد ذيب ضاهر1855846
غادة محمد فخري1860805
عباس قاسم ابو خليل1860939
احمد مصطفى اسماعيل1861752
علي حسن عبد العال1861787
فؤاد توفيق الحيك1862100
عادل توفيق جرجس الحايك1862111
فرج احمد حسين1862845
علي محمد حسين غدار1867097
حسان خالد عزام1867255
سيده احمد حجازي1870247
دالل محمود ذياب1870874
محمد عبدو محمود طراد1873264
ابراهيم محمد خليل1873599
عبد اهللا موسى سالمي1873842



علي محمد حمدان1874069
عباس علي احمد حمدان1874077
ادهم ابراهيم نصار1876305
منيف محمد حمادي1879093
محمد احمد حافظ1880284
عبد الرضى سلمان سلمان1880928
عليا علي عزالدين1884679
علي حمد دخل اهللا1885133
عفيف نسيب الحداد1887745
ابراهيم خليل شامي1890915
هندية علي داود1891580
هيثم نصر الدين نعناعة1892923
محمود شعبان منياتو الفنوني1901247
حسين ابراهيم فواز1903330
محمد رضا الحاج1904679
عامر عبد الرحمن عز الدين1906427
محمد عمر ابو زينب1920328
رياض نجيب ياسين1924728
تغريد عمر حسونة1931558
محمود علي طراف كجك1934770
سناء احمد عالء الدين1946316
طارق محمد رجب الحريري النقب1960907
سليمة محمد الحاج1965010
شحادة  فارس  سليقا1973305
سيروب زيرون كزيران1984882



محمد سعيد دحدولي1990259
ديب محمد الحتحوت1996434
حسن محمد خالد العيالني2010688
قاسم محمود حيدر2011277
حسن قاسم حيدر2015964
يوسف محمد خضرة2019707
فايز سليم الخليل2026481
يوسف محمد جابر2026969
ابراهيم احمد عالء الدين2028095
 علي محمد شبلي2031866
رغده غياث الدين قباني2039543
محمود حسن دياب2044290
فاطمة ابراهيم غدار2046767
ابراهيم احمد ديب حمادي2046777
علي محمد الديراني2046786
حسن علي الجبيلي2047651
محمد يوسف دياب2054266
اودات بولس مرعي بولس2071782
اودات بولس سميا2071797
عليه عبد الحسين ابو خليل2120931
علي عباس المصري2131187
مهيوب سليم عويس2131263
علي محمد غدار2133225
حسن محمد خليل2133566
مصطفى محمود مصطفى2135022



علي حسين غانم2141852
محمد حامد الحاج2142526
اميرة محمد طبوش2147619
سعيد حسن مقبل2149386
علي محمود حمودي2166744
محمد عدي سليملن الدادا2170360
محمد احمد بلوط2175109
اماني حسين زيدان2183856
مصطفى محمد ابراهيم مغنيه2188564
محمد محمود حيدر2204043
فادي رياض السقا2210273
محمد علي الغوش2219425
حسين علي فاضل2226213
ميشال الياس نخلي2226696
رضا محمود مروة2228786
جميل الياس بعقليني2250160
على عباس اخضر2252209
وجيه احمد دياب2256605
عزات قاسم احمد2370239
علي محمد حسين غدار2374868
شربل حليم فارس2390554
عساف توفيق عساف2410747
رجاء حسن رضا2423401
سالم اسعد بعلبكي2426521
وهبي علي ذيب2472151



زينب فضل صالح2507013
احمد حسن عبود2507259
محمد هادي هاشم2510875
قاسم ابراهيم الساحلي2533895
حسين حسن سرور2536015
حنا زكا روفائيل2664970
احمد مصطفى جبارة2716577
علي محمد ناصر2794409
احمد محمد الخطيب2820523
غسان نمر يوسف2846263
احمد علي يونس2918670
أحمد عباس فواز2926912
ناهد محمود الخطيب2948795
صدقي ابراهيم ميعاري2949636
فاطمة راجح عويص2949640
صالح احمد ابو خرج2950321
جهاد محمود دياب2988317
احمد علي الجبيلي3013015
1E+08خليل  حنينة
1E+08محمد  حالوي
1E+08منير محمد يونس وزوجته
1E+08نجوى  حمود
1E+08نجيب  حطيط
1E+08حيدر  حيدر
1E+08احمد  السوسي



1E+08محمد  عبد اهللا
1E+08ورثة نايفة حسن البفري
1E+08ورثة خليل  الحلبي
1E+08ورثة صالح قاسم الدقاني
1E+08ورثة ماريه رشيد الخضري
1E+08خليل علي حالل وشركاه
1E+08  المستثمرون
1E+08محمود  شومان
1E+08محمد محمود هاشم وشركاه
1E+08وليد  بابا
1E+08محمد  مراد
1E+08حسين  مرعي
1E+08زينة  عزيزة
1E+08احمد  سالم
1E+08محمد  الزين
1E+08فاطمة  الحلواني
1E+08سعيد  ياسين
1E+08عبد الوهاب  حجازي
1E+08محمود  حسين
1E+08عبد القادر  الشريف
1E+08حنان  حجازي
1E+08عبد السالم  المجذوب
1E+08حسين  السيد
1E+08ابراهيم  حمود
1E+08سامي  الصلح



1E+08يوسف  خليفة
1E+08حسين  الحريري وشركاه
1E+08رفعت عالء الدين الجوهري وشركاه
1E+08مصطفى محمد باقر عالء الدين وشركاه
1E+08علي  منانا
1E+08روز مجيد الخوري وشركاها
1E+08ابراهيم  مصطفى
1E+08يحيى  شاهين
1E+08سعد الدين  الخولي
1E+08كميل  عفارة
1E+08رفيق  مشنتف
1E+08عبد الحليم  الديماسي
1E+08سلمى حالل الناصر وشركاها
1E+08وليد  العاكوم
1E+08هنا  فياض
1E+08يوسف  كنعان
1E+08ابراهيم  زنتوت
1E+08مصطفى  جوهر
1E+08سعاد  قاسمية
1E+08انطوانيت  المشنتف
1E+08اديب  فرام
1E+08محمود اسماعيل البابا وشركاه
1E+08حسن  عبود
1E+08وفيق  نجم
1E+08سامي  فرحات



1E+08ديب حسن كالس وشركاه
1E+08محمد  حاموش
1E+08زمزم  شكر
1E+08فوزية  قرقماز
1E+08اديب  هزيمة
1E+08نبيه  فرحات وشركاه
1E+08مي  عالء الدين
1E+08فؤاد  الصباغ
1E+08نزيه  المنوام
1E+08مصطفى  حشيشو
1E+08حسن  منصور
1E+08عدنان  الصغير
1E+08سعد الدين  حمود
1E+08عمر  حسين
1E+08ابتسام  عالمة
1E+08جمال  زعرور
1E+08بهاء  عباس
1E+08الياس  شنتف
1E+08سعاد  الخوري دندن وشركاها
1E+08عباس  جزيني
1E+08رضا  فخري
1E+08فخر الدين  ابو الحسن
1E+08علياء  فقيه وشركاها
1E+08سليمان  فقيه
1E+08رمزية  حمادي



1E+08جميل  بدوي
1E+08علي  صالح
1E+08علي  قبالن
1E+08جرجي  مارون
1E+08ورثة داود  سليمان
1E+08ورثة طانيوس حبيب االزمط
1E+08ورثة علي عباس مروة
1E+08ورثة فاطمة ابراهيم اسعد مروة
1E+08ورثة عالء الدين سليمان حمادة
1E+08ورثة لطيفة  فواز
1E+08ورثة ناجي  الناشف
1E+08ورثة خليل  فواز
1E+08اهالي قرية العدوسية
1E+08ورثة عبدو جبران مدلج
1E+08ورثة طنوس الياس مفرج
1E+08ورثة ابراهيم عبد السالم الصفدي
1E+08ورثة حيدر  خليفة
1E+08ورثة خالد محمود عنتر
1E+08ورثة حسن رضا احمد حفوضة
1E+08ورثة زينب  شمس الدين
1E+08ورثة منير احمد حشيشو
1E+08ورثة سليم محمد جمعة
1E+08ورثة رياض  ابو ظهر
1E+08ورثة محمد عمر ابو زينب
1E+08ورثة سليم  حالق



1E+08سمير  عبد اهللا
1E+08املي  الخوري
1E+08حسين  حمدان
1E+08حسين  نوح
1E+08ابراهيم  ابو الحسن
1E+08نجيب  بسما
1E+08خليل  نصر اهللا
1E+08ورثة محمد علي شبلي
1E+08ميرنا  بعلبكي
1E+08عدنان  بواب
1E+08يوسف  عز الدين
1E+08حسن  الرز
1E+08ورثة حسن درويش قشاقش
1E+08ورثة احمد حسن فواز
1E+08صبحية  حمود
1E+08مصطفى  ارناؤوط
1E+08حسن  عبد الكريم
1E+08لبيب  ساسين
1E+08عائدة  غنام
1E+08محمد  البيطار
1E+08حسين  جعفر
1E+08حسين  شموط
1E+08منيفة  شلهوب
1E+08ورثة احمد عبد اهللا الداوود
1E+08ورثة حسن علي مراد



1E+08شريف  جودي
1E+08اغوب  بوغوصيان
1E+08هناء  صبراوي
1E+08يوسف  مسلماني
1E+08عبد الكريم  هشي
1E+08عباس  عودي
1E+08شفيقة  مسلماني
1E+08ورثة حسن قاسم بعلبكي
1E+08نايف  حيدر
1E+08ابراهيم  شاهين
1E+08ورثة نجيب  عطية
1E+08جوليا حنا عيد وشركاه
1E+08جمال  الدحبوي
1E+08كمال محمود خليفة وشركاه
1E+08حسين عفيف حكيم وشركاه
1E+08محمد فهمي احمد فقيه وشركاه
1E+08صفية  منانا
1E+08جميلة  يونس
1E+08خليل حسين فخري وشركاه
1E+08محمود احمد صافي وشركاه
1E+08محمد احمد صافي وشركاه
1E+08كريستيان  االشقر
1E+08سعد الدين  السكافي
1E+08الياس مخايل زعرور وشركاه
1E+08عبد اهللا  حليحل



1E+08هايل  حليحل
1E+08محمود  الغرمني
1E+08محمد علي  متيرك وشركاه
1E+08عبد الوهاب علي حمود وشركاه
1E+08خضر  طه
1E+08موسى خليل الزين وشركاه
1E+08ايليا انيس عبود وشركاه
1E+08شكيب  ابو حمدان
1E+08فؤاد  سليمان
1E+08محمود احمد النداف وشركاه
1E+08سمير  العاليلي وشركاه
1E+08محسن  مقبل
1E+08عبدو  الشهابي
1E+08حسن  الشهابي
1E+08جورج رفلة دبانة وشركاه
1E+08فاطمة  الجبيلي
1E+08يوسف نقوال دندن وشركاه
1E+08طراف  جرادي
1E+08ابراهيم  عبد الهادي
1E+08احمد  عميرات
1E+08فاطمة خليل شداد واخوانها
1E+08مريم  الشماع
1E+08سعدى  عبد العال
1E+08ديانا  المجذوب
1E+08احمد  الهواري



1E+08جان  ضركس
1E+08فاطمة  السلمان وشركاها
1E+08اميل  الشامية
1E+08سامية  زهرة
1E+08فؤاد حسن طرفة وشركاه
1E+08حبيب  الديك
1E+08اسعد محمد السلمان وشركاه
1E+08عاطف يوسف البابا وشركاه
1E+08رضا حسن حايك وشريكه
1E+08ليلى الحاج يوسف  الحارس وزوجها
1E+08محمد فياض كرام وشركاه
1E+08زينب حسين غزلة وشركاها
1E+08حياة  التركماني
1E+08محمود عبد اهللا مطر وشركاه
1E+08عبد الكريم حسن طرفة وشركاه
1E+08كلثوم  وهبه
1E+08احمد حسن وهبي وشركاه
1E+08شاكر  عقل
1E+08منى  واكيم
1E+08انطوانيت  بطرس
1E+08جرجس نخله منصور وشركاه
1E+08احمد  سعد الدين
1E+08انجال  متى
1E+08فاروق  عبد اهللا
1E+08قاسم محمد قعدان واخوه مصطفى



1E+08ماري غطاس ابو عزيز وشركاه
1E+08عبد الغني  شمس الدين
1E+08زهير  المالح
1E+08امنة ابراهيم خليل الحاج وشركاه
1E+08محمد  المبدر
1E+08كامل  حيدري
1E+08حلمي  الدرزي
1E+08روي  موسى
1E+08محمد  الرواس
1E+08عصام  البساط وشركاه
1E+08فاروق  سليم
1E+08محمود  الرفاعي وشركاه
1E+08اكرم  فاضل
1E+08محي الدين  مرجان
1E+08عائدة  جنبالط
1E+08محي الدين  مكاوي وشركاه
1E+08مصطفى  عزام
1E+08سهير  صادق
1E+08عبد الجليل  دهشة وشركاه
1E+08سنية  بديع
1E+08عبد الناصر  بهلوان
1E+08سميرة  ناسكين
1E+08رياض  القيسي
1E+08فيكتوريا  قعدان
1E+08خالد  سوبرة



1E+08علي  بوجي
1E+08زينة  رمالوي
1E+08حسين  جمعه
1E+08هيام  ماضي واوالدها
1E+08فادي  عسيران وشركاه
1E+08هالل  حجازي
1E+08سناء  كرجية
1E+08سوسن  عبد المجيد
1E+08فاديا مارون قطان وشريكها
1E+08جمال  كوسا
1E+08احمد  البركة
1E+08اسامة  قشوري
1E+08هيثم  حمدان
1E+08عبد اهللا  طراف
1E+08مي  البساط
1E+08حرب  حرب
1E+08دنيا  سالمة
1E+08وليد  السبع اعين
1E+08هيثم احمد حجازي ووالدته
1E+08فلایر  حبلي
1E+08احمد امين السكافي وشركاه
1E+08فاروق محمود الترك وشريكه
1E+08جبرايل  باسيال
1E+08محمود  الزيات
1E+08حسن  حجازي



1E+08سمير  سالمة
1E+08محمد حسن زيدان وشركاه
1E+08محمد اديب الحاج حسن البابا وشريكه
1E+08فاطمة  عثمان
1E+08عز الدين سعيد السن وشركاه
1E+08عز الدين  حبلي
1E+08نبيلة عز الدين االنصاري وشركاها
1E+08جميلة عبد اللطيف القطب وشركاها
1E+08كامل حلمي الحالق وشركاه
1E+08سمير  معروف
1E+08وليد  فاعور وشركاه
1E+08حسن  ابو العينين وشركاه
1E+08محمد  حسون
1E+08محمد احمد الهواري وشركاه
1E+08محمد  حوراني
1E+08اسماعيل  النقيب
1E+08جودت  الدادا
1E+08عفيف  حشيشو
1E+08محمد ابراهيم غزاوي وشركاه
1E+08احمد  سليمان
1E+08هدى عبد القادر دقور وشركاه
1E+08امل  فرحات
1E+08جمال  رنو وشركاه
1E+08وسيم محمد نور الدين البابا وشركاه
1E+08مريم  السمرة



1E+08مصطفى  اسطه
1E+08ميسر  كعوش
1E+08احمد  ابو زينب
1E+08محمد قاسم فارس وشركاه
1E+08خالد  حليحل
1E+08محمد احمد حمدان وشركاه
1E+08احمد محمد البشير وزوجته
1E+08جوزيف  صهيون
1E+08نبيه محمد جودي وشريكه
1E+08عبد الكريم  زنتوت وشركاه
1E+08اديبة عبد السالم الحالق وشركاه
1E+08محمد عدنان البساط وشركاه
1E+08سلوى كامل المارديني وشركاها
1E+08احمد هالل زكريا زويا وشريكه
1E+08فاروق  ابو ظهر
1E+08حسام  عبد القادر
1E+08حسن  هواش
1E+08حسن  سكاكين
1E+08مروان احمد لطفي وشركاه
1E+08حبيب قاسم غدار وشركاه
1E+08رفيق  العقاد
1E+08فوزي  ابو ظهر
1E+08ورثة اديب محمد بيضاوي
1E+08نجاح  مرجان
1E+08بالل  المغربي



1E+08توفيق  عزام
1E+08علي  عبد الجليل
1E+08حسن  نحولي
1E+08اسامة  صفدية
1E+08مصطفى  الجبيلي
1E+08ندى  الحمد
1E+08عبد الناصر  البابا
1E+08سامي  العاليلي
1E+08مصطفى  السبع اعين
1E+08حسين  قدورة
1E+08يوسف  شناعة
1E+08يوسف  صيداوي
1E+08علي  ابو صالح
1E+08رغدة  بديري
1E+08ورثة خليل  الحايك
1E+08فتحية  االسدي
1E+08حبيب  الشاعر
1E+08عماد الدين  ابراهيم
1E+08احمد  بيطار
1E+08يوسف  ابو صهيون
1E+08رضا  غدار
1E+08ورثة تمام  ابو ظهر
1E+08غازي  قوير
1E+08حسن رشيد الهبش وشركاه
1E+08يوسف  شهاب وشركاه



1E+08سليم  الصباغ
1E+08محمد  بطاح
1E+08راشد  الخليلي وشركاه
1E+08مريم  معلم
1E+08عفيف  رستم وشركاه
1E+08سعد الدين  عجرم
1E+08هالل  المجذوب وشريكته
1E+08فؤاد  البزري
1E+08هدى  حيدر
1E+08حسن عمر الحلبي وشريكه
1E+08لينا  شبارو
1E+08مصطفى  العيساوي
1E+08سناء  البساط
1E+08محمد  مكي
1E+08احمد بسام البزري وشركاه
1E+08وليد عبد الكريم غدار وشريكه
1E+08زهرة  عطوي
1E+08زهير  زيدان
1E+08حسين  العلي
1E+08عبد الكريم  سعد
1E+08قاسم  حراجلي
1E+08هالل  مكي
1E+08سامية  يتيم
1E+08سميرة  عسكر
1E+08سهام  العبد



1E+08عاطف محمد حمدان وشركاه
1E+08اسماعيل  سرعيني وشركاه
1E+08احمد  جفال
1E+08عادل  غدار وشركاه
1E+08رضا مصطفى زين خليفة وشركاه
1E+08ورثة محمد زين كجك
1E+08محمد رضا الزين وشركاه
1E+08هاني عبد المجيد لطفي وشركاه
1E+08احمد  مرعي
1E+08نهاد  كسرواني
1E+08فادي  غنطوس
1E+08محمد  حمود
1E+08فوزية  جزيني
1E+08زين عباس الطويل وولده امين
1E+08وجيه  ايوب وشركاه
1E+08عبد االمين  حجازي
1E+08مارون سعيد الياس العمار وشركاه
1E+08عبد اهللا  وهبي
1E+08زينب محمود علي فخري وشركاها
1E+08يوسف  موسى وشركاه
1E+08ورثة ابراهيم حسن مروة
1E+08رياض ابراهيم طالب وشركاه
1E+08فؤاد علي شكرون وشركاه
1E+08محمد  المرادني
1E+08نجيب  عبد اهللا وشركاه



1E+08علي  الزين
1E+08زكي مختار طالب وشركاه
1E+08وافية  صالح
1E+08سامي سعد الدين الكلش وشركاه
1E+08زياد  الصباغ وشريكه
1E+08بسام عبد الغني الدح وشريكته
1E+08خليل  غيورة
1E+08عدنان  الزين
1E+08علي نعمة اهللا بغدادي وشركاه
1E+08حسن محمد حسون وشركاه
1E+08ديب  نجار
1E+08فهمي  بيضون
1E+08عفاف  شيا
1E+08سهام  مروة
1E+08عاطف  النعماني
1E+08سامية  الخطيب
1E+08درويش  الربيع
1E+08محمود  شعبان
1E+08محمد  عزام
1E+08حسين  حرب
1E+08حسن  قبالن
1E+08محمد  قبالن
1E+08خليل  الهادي
1E+08مصطفى  غدار
1E+08علي احمد خليفة وشركاه



1E+08علي  غدار
1E+08فاطمة خليل الزعتري وشركاها
1E+08محمد علي حمدان وشريكه
1E+08علي حسين جوني وشركاه
1E+08ماجدة فوزي بديري وشركاها
1E+08محمد عمر عدلوني وشركاه
1E+08منيفة  اليماني
1E+08صالح الدين رضا البزري وشركاه
1E+08زبيدة محمد لطفي وشركاها
1E+08سليم  قطيش وشركاه
1E+08محمد خليل الترياقي وشركاه
1E+08عبد الحفيظ  غندور
1E+08علي حسين خليفة وشركاه
1E+08خضر  البغدادي
1E+08عبد الرحمن  الصلح
1E+08سميرة  االبريق وشركاه
1E+08جميلة  غدار
1E+08علي مصطفى قرنوب وشركاه
1E+08هال حسين غدار وشركاها
1E+08عباس  دنش
1E+08ناريمان  جمول
1E+08زينب  ضاهر
1E+08محمد  البيطار واوالد
1E+08عبد المطلب  القبرصلي وشركاه
1E+08ماجده  ذيب



1E+08عدنان  خليفة
1E+08حسين  جمول
1E+08خليل  حجازي
1E+08هالل  الصوص


